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PERSBERICHT          
Rotterdam, 13 maart 2017 
 
 
Amsterdam Commodities wil one-tier board bestuursmodel invoeren en CFO Allard 
Goldschmeding benoemen tot Group Managing Director 

Amsterdam Commodities (Acomo) NV, het aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelshuis in 
specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten,  wil CFO Allard Goldschmeding 
benoemen tot Group Managing Director en nog dit jaar overgaan op een one-tier board bestuursmodel. 
Het voorstel daartoe zal de Raad van Commissarissen tijdens de aankomende 
aandeelhoudersvergadering op 25 april 2017 verder toelichten en in stemming brengen.  

Het voorstel volgt op de eerder aangekondigde beslissing van Erik Rietkerk, Acomo’s huidige CEO, het bedrijf per 
1 mei te zullen verlaten. In het nieuwe one-tier board bestuursmodel, zal de huidige Raad van Commissarissen 
gaan fungeren als ‘non-Executive Board’. Naast zijn huidige rol als CFO, zal Allard Goldschmeding Group 
Managing Director worden. In zijn nieuwe rol als Group Managing Director/ CFO zal Goldschmeding de Executive 
Board gaan leiden. Daarnaast zal deze worden uitgebreid met een, nog te benoemen, statutair directeur die zich 
zal richten op ‘business controlling’ en ‘corporate development’. Verder wil Acomo  een Executive Committee 
instellen dat op periodieke basis met de Board bijeenkomt en bestaat uit de managing directors van twee 
dochtermaatschappijen van Acomo.  

“De commissarissen van Acomo zijn altijd zeer betrokken geweest bij het operationeel managen van en de 
strategische besluitvorming bij de dochterondernemingen”, zegt Bernard Stuivinga, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. “De invoering van een one-tier board bestuursmodel was in voorgaande jaren meerdere malen 
onderwerp van gesprek op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Acomo. We zagen op die 
momenten echter geen concrete aanleiding om ons bestaande bestuursmodel te kantelen. Toen Erik Rietkerk in 
oktober 2016 meldde dat hij wilde vertrekken, hebben we de overgang naar een one-tier board opnieuw 
bekeken.” 

Op basis van de huidige structuur van de Acomo Group, is het doel van de overgang de onderneming, via kortere 
lijnen die statutair zijn geborgd, slagvaardiger te maken. De holding kan zich zo focussen op het financieel 
controleren van en het faciliteren van financieringen voor de dochterondernemingen, en het identificeren van 
overnamekandidaten. “We zijn uitermate content met het feit dat onze CFO Allard Goldschmeding volledig 
gecommitteerd is zijn nieuwe rol van Group Managing Director/CFO op zich te nemen.” 

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op dinsdag 25 april 2017 om 10:00 uur in 
het Hilton Hotel te Rotterdam. Het Engelstalige jaarverslag over 2016 is gepubliceerd op www.acomo.nl op 
donderdag 9 maart 2017, na sluiting van de beurs. 
 
 [Einde bericht] 
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Noot voor de redactie: 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)   Creative Venue PR 
De heer A. Goldschmeding   - CFO   De heer F.J.M. Witte, woordvoerder 
WTC, Beursplein 37, 10e etage     Sophialaan 43 
3011 AA  Rotterdam      1075 BM  Amsterdam 
info@acomo,nl     f,witte@creativevenue,nl  
 
Tel. +31 10 4051195     Tel. +31 20 4525225 
Fax +31 10 4055094     Fax +31 20 4528650 
www,acomo,nl     www,creativevenue,nl  
 
 
Over Amsterdam Commodities N.V. 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een internationale groep ondernemingen die zich primair bezighoudt met de handel in en 
distributie van natuurlijke voedingsgrondstoffen en -ingrediënten. Onze voornaamste groepsmaatschappijen zijn 
Catz International B.V. in Rotterdam in Nederland (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in 
Rotterdam in Nederland (thee), Red River Commodities Inc. in Fargo in de Verenigde Staten (eetbare zonnebloemzaden), Red River-
van Eck B.V. in Zevenbergen in Nederland, SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg in Duitsland (eetbare zaden), 
King Nuts B.V. in Bodegraven in Nederland (noten), en Snick EuroIngredients N.V. in Ruddervoorde in Belgie samen met 
Tefco EuroIngredients B.V. in Bodegraven in Nederland (voedingsingrediënten). Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext 
Amsterdam sinds 1908.  
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